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Observações 

 O código de cada questão, caso a questão contenha implementação, deve ser salvo 

dentro da pasta com o nome QuestaoX, onde X é o número da questão. 

o Deve ser entregue apenas o código fonte de cada questão (*.java). 

o Certifique-se que seus programas compilam corretamente, se a solução de 

alguma questão não puder ser compilada ela será considerada incorreta. 

 Utilizem as convenções de java (ex.: camelCase, etc.) para nomes de atributos, métodos 

e classes. Se não souber pesquise na Internet. 

 Se seu programa estiver igual ao do seu colega vocês terão notas iguais, iguais a 0.  

 Todas as pastas contendo os códigos das questões devem ser empacotadas em um 

arquivo zip ou rar e enviadas até às 24h da data de entrega para 

eduardolfalcao@dcx.ufpb.br. 

o Não serão aceitos trabalhos fora do prazo. 

o Cheque se seu arquivo compactado está corrompido. Se vier corrompido a nota 

será 0. 

  

mailto:eduardolfalcao@dcx.ufpb.br


Parte I - Strategy 

Conceitos 

Como você define o padrão Strategy? Quando ele deve ser usado? O Strategy se encaixa 

em qual categoria de padrão? Explique o motivo de ele estar nesta categoria. Como nós 

implementamos o padrão? Descreva a terminologia e estrutura (uml). 

Questão 1 – Algoritmos de Ordenação  

Algoritmos de ordenação têm como objetivo colocar os elementos de uma dada 

sequência em ordem. Sabemos que existem quatro formas bastante difundidas de 

ordenação: bubble sort, insertion sort, merge sort e quick sort. Implemente essas 

estratégias de ordenação (ação) e escreva um cliente (contexto) que alterna de estratégia 

de ordenação livremente. Se estiver curioso, cronometre a execução de cada método 

para verificar qual é o mais eficiente (deve ser usada uma quantidade grande de 

números no vetor para perceber a diferença). 

Questão 2 – Jogo Última Online 

Prof.: - Alguém de vocês já jogou UO (Ultima Online)? Eu já perdi algum tempo da 

minha vida nesse vício ;-). 

Prof.: - Vamos implementar uma mini versão de UO? O padrão Strategy cai como uma 

luva para esse caso. 

Alunos: - Simbora! 

Prof.: - Seguinte é esse, em UO existem alguns tipos de lutador: o guerreiro puro (pure 

war), o mago puro (pure mage), e os meios termos tank mage (mais mago do que 

guerreiro) e o warlock (mais guerreiro do que mago). 

Prof.: - Pra tornar as coisas mais simples vamos nos concentrar apenas nos guerreiros 

puros. Cada guerreiro terá um nome, uma vida (life) e uma arma. Um guerreiro pode 

usar diferentes tipos de arma e cada uma tem um dano diferente:  

 

machado  dano -40 katana  dano -25 alabarda  dano -30 



Prof.: - Um guerreiro também pode usar diferentes tipos de armadura e cada uma tem 

um fator de resistência diferente:  

   
armadura de couro  

resistência +2 

armadura de loriga  

resistência +5 

armadura de titânio  

resistência +15 

Prof.: - Quando um guerreiro estiver com armadura, o dano será: dano da arma – 

resistência da armadura. 

1. Implemente o jogo acima, e para testá-lo, crie um main onde alguns guerreiros 

lutem até que um tenha seu life zerado. 

2. Para implementar um programa com o padrão Strategy nós sempre usamos 

composição. Descreva com suas palavras por que usamos a composição ao invés 

de herança - quais as vantagens?  



Parte II –Observer 

Conceitos 

Como você define o padrão Observer? Quando ele deve ser usado? O Observer se 

encaixa em qual categoria de padrão? Explique o motivo de ele estar nesta categoria. 

Como nós implementamos o padrão? Descreva a terminologia e estrutura (uml). 

Questão 3 – Aeroporto Castro Pinto 

Roteiro: 

1. Considere o sistema de exibição de voos que é utilizado nos totens do aeroporto 

de João Pessoa; 

2. Um voo é representado pelos seguintes atributos: nº do voo, empresa, horário, e 

um atributo que indique se o voo está partindo ou chegando ao aeroporto; 

3. Os totens são notificados sempre que i) algum voo tiver suas informações 

atualizadas; ii) quando um novo voo for adicionado à base de dados; ou iii) 

quando um voo for removido da base de dados. 

4. Identifique quem é o Subject e quem são os Observers.  

5. Implemente a solução de modo que ela seja expansível, isto é, outros 

desenvolvedores podem implementar novas configurações de display para 

outros totens. 

Inicialmente o aeroporto precisa de dois totens:  

1. o primeiro totem deve ficar na sala de embarque, e deve conter os horários de 

voos que irão decolar, assim os passageiros se mantém atualizados de possíveis 

atrasos; 

2. o segundo totem deve ficar na sala de espera do desembarque, e deve conter os 

horários de voos que irão aterrissar, assim as pessoas que forem buscar alguém 

no aeroporto também podem saber de possíveis atrasos. 

*Se quiser deixar o programa mais interessante, implemente uma GUI que exiba os 

painéis.  

3. Agora implemente um terceiro tipo de totem que contém horários de embarque e 

desembarque. 

Foi fácil implementar este último totem? Explique os benefícios que o padrão Observer 

proporcionou para esta extensão (foi preciso modificar algum trecho de código?). 

Qual modelo de notificação você utilizou? Explique como funciona este modelo de 

notificação. 

 


